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groeigemeente in transitie
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Stevige basis

 Banenmotor in de regio; 32.000 banen op 
48.000 inwoners

 26.000+ ‘dagtoeristen’ (forensen)

 Meer dan 3.200 bedrijven en organisaties

 Sterke mix tussen mkb, grootbedrijf en 
overheid

 Internationaal; meer dan 5000 expats
(75 internationale bedrijven) 

 Rijswijk sterkste groeigemeente van NL  (40% 
groei tot 2025)

 Gemeten in BGP sterkste lokale economie van 
de regio (€40k/capita)
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Stevige uitdagingen

 Grote kantorenvoorraad (900.000m2 bvo), 25% 
leegstand

 Fors deel kantorenvoorraad incourant

 Fijnmazige detailhandelsstructuur met oplopende 
leegstand

 Sinds 2008 circa 4500 banen (12%) verloren gegaan 
door crisis en vertrek aantal grote bedrijven (oa
Alcatel, Atos, Logica, KLM)
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Focus op 4 economische opgaven

 Transformatie Plaspoelpolder - van monofunctioneel bedrijventerrein naar 
gemengd stedelijk werkgebied (opleiden, werken, wonen)

 Transformatie In de Bogaard  - van winkelcentrum naar levendig stadshart

 Actief inzetten op reductie van kantorenvoorraad (faciliteren verkleuring)

 Versterken vestigingsklimaat icm positionering Rijswijk binnen MRDH
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Sterk vestigingsklimaat

 Glasvezel & Gratis openbaar Wifi op alle Rijswijkse business parks

 Alle business parks voorzien van Keurmerk Veilig Ondernemen

 Uitstekend bereikbaar per auto, ov en fiets

 In het hart van de metropoolregio

 Vanaf 2016 0% OZB voor hurende ondernemers

 Betrokken en korte bestuurlijke lijnen

 Bereikbaar & betaalbaar tussen Den Haag & Delft
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 Organische transitie van monofunctioneel 
bedrijventerrein naar veelkleurig stedelijk gebied

 1e fase gebiedsaanpak revitalisering in 2012 gestart

 Leegstand neemt af, volop herontwikkeling en 
verkleuring

 2e fase Q3 2015 ingezet; traject nieuwe gebiedsvisie en 
omgevingsplan om ingezette transformatie gericht te 
versnellen

Gebiedstransitie Plaspoelpolder
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Contouren transformatie
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Kantoor bij station/snelweg – Handel & Maak in het hart – Wonen aan de randen 
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Vernieuwde A4, vernieuwde kansen



+
Rijswijk faciliteert regionale groei

Huisvesting 170 internationale
studenten TU Delft in 
voormalig HBG-hoofdkantoor. 
Transformatie incl. 
vergunningtraject in recordtijd 
van 6 weken gerealiseerd.

Volgende transformatieproject 
met woningen voor 80 TU Delft 
studenten wordt begin 2016 
gerealiseerd.
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Rijswijk faciliteert regionale groei

Snellaadstations voor
industry & automotive

Software voor 
zelfrijdende auto’s

Next gen. solar panels
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Nieuwe toekomst krijgt vorm

Op dit moment meer dan Euro 250.000.000 aan investeringen in de Plaspoelpolder
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Rijswijk als regionale roltrap  

Talent

Bedrijven

Innovatie
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